
ARQUETARIA - CIM 058 -2017

Data Como utilizar ou fazer Teoria Prática Ferramentas  utilizadas

2/8/2017 Escultura 

9/8/2017

16/8/2017 Caneta para desenho Moldes e gabaritos.  PVC ou PSAI

23/8/2017 Ferramentas úteis

30/8/2017 EPI,

6/9/2017 Luz  Avaliação. Madeiras

13/9/2017 Serra fita Como cortar os arcos. EPI

20/9/2017 Afiar uma ferramenta Trabalho nos arcos arcos

11/10/2017 Fogo Curva do arco. Trabalho nos arcos arcos

18/10/2017 Micro formão Simulador de tensão. Trabalho nos arcos Caderno

25/10/2017 Oitavado

1/11/2017 Trabalho nos arcos EPI

8/11/2017 Fasciatura  e couro (guarnição) Trabalho nos arcos

22/11/17 Técnicas de amarração. Crina  e acabamentos

29/11/17 Avaliação: 

Materiais 
necessários

Ferramentas de corte no 
trabalho com madeira.

Introdução à disciplina, materiais e 
ferramentas,  madeiras utilizadas, 

visão micro e macro. Pesquisa 
sobre os arcos com ipê, 

proposições fatos e opiniões.

Luminária e qualquer 
ferramenta.

Caderno (Trazer 
sempre) 

Ferramentas 
disponíveis no 

momento.

Introdução aos arcos. 
Possibilidades de negócios

Análise das partes dos 
arcos e plano de 

compra de materiais

utilização dos gabaritos Luminária, Limas, lixas, tesoura, 
caneta nanquim, etc.

Conhecer a madeira. Qualidade 
potencial das madeiras

Análise e  Confecção 
de hastes

Serra fita, luminária, plainas, 
lixas, limas, brocas, paquímetro, 

etc.

 Os sentidos na a escolha da 
madeira

Qualidade da madeira devido a 
capacidade de propagação do som. 

Índice de desempenho.

Identificação das 
propriedades das 

madeiras. Escolher 
madeira para os arcos.

Luminária,Plaina pequena, 
trena, lupa, caneta, giz

Como posicionar o desenho para o 
corte do arco.

Luminária, caneta nanquim, 
plainas retas para madeira dura.

Corte das madeiras, 
preparação das 

madeiras.
Luminária, caneta nanquim, 

plainas retas para madeira dura.

Análise da madeira cortada 
desbastes iniciais.

Luminária,Lima bastarda, 
plainas para arcos, paquímetro
Luminária, Lamparina, modelo 

de curva, 
Luminária, plainas, limas, lixas, 

paquímetro
Assentamento do talão - oitavado 

ou redondo? Ponteira
Furações - Escultura da ponta  e 

mortasa.
Luminária, brocas, micro 

formão, paquímetro, 
 Luminária, Faca, réguas, cola 

Tite, tiras de borracha, pinos de 
madeira, Broca 1,1 mm, fio de 

níquel 0,25 mm.

Luminária, facas, fio poliamida 
cordonê 20, crina de cavalo , 

adesivo instantâneo, suportes 
de arco, formões, laca, isqueiro

madeiras para 
taquinhos
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